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 فردی در رابطه بین بررسی نقش میانجی اعتماد بین
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 چکیده
فردیدررابطهبینخودکارآمدیبادوستیدرحاضر،بررسینقشمیانجیاعتمادبین پژوهش هدفاز

گیری،کاربردیوازلحاا جهتازحیثتحقیقمیبود اینعلمیدانشگاهآزاداسالمحلکاراعضایهیئت
تحقیاقآمااریاسات جامعا مقطعایتا پژوهشیزمانی،افقازنظروپژوهش،توصیفیهمبستگیراهبرد

ازاساتفادهبااباودکاه3335-3331تحصایلیساالاساالمیدرآزادعلمیدانشگاهشاملکلیهاعضایهیئت
انتخاا شادوباهساهعناوا نموناهنفارازآنهااباه333ایایچندمرحلاهگیریتصاادفیخوشاهنمونهروش

(ودوستیدرمحلکارنلساو و3335فردیم آلیستر)(،اعتمادبین3311پرسشنامه؛خودکارآمدیشرر)
11/1و19/1،13/1ترتیا باهکرانباا هااباهروشآلفاایپرسشانامه(پاسخدادناد پایاایی1111همکارا )

یاابیمعااد تازمادلهاابارایتحلیالدادهشاد استفادهخبرگا نظراتازآمدوبرایتعیینرواییدستبه
گردید نتایجنشا دادخودکارآمدیاثارمساتقیمباردوساتیدرمحالکاارنادارد،بلکاهاستفادهساختاری
مادیرا اساا،، باراینبادوستیدرمحلکارداردفردینقشمیانجیدررابطهبینخودکارآمدیاعتمادبین

اعتماادباینآناا راافازایشحا موجبااتارتقایخودکارآمدیاساتید،درجهتتالشباهابایددانشگاه
بخشند بهبودراازاینمسیر،دوستیدرمحلکاروکردهفراهم
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 مقدمه
ساازمانیرارارهاایپاژوهشاززیادیتعدادتوجهمورد3کارمحلدردوستیگذشتهدههدر

کاارمحالدرزیرامشخصشادهاساتکاهدوساتی،(310:1135،همکارا و1امجد)گرفتهاست

( نتااایج1:1135وهمکااارا ،3دارایپیاماادهایمتبااتفااردیوسااازمانیزیااادیاساات)متااوت

وهمکاارا ،9؛سایا،1،1113گیبناز،اویا ؛5،1113الینگاوود؛0،1111بارگرهای)شلنپژوهش

دردوساتیکاهاساتداده(نشاا 310:1135،همکاارا نقلازامجادوبه1،1110؛کرابتری1110

بهکارکنا عملکردوسازمانینتایجبرکارمحل کارکناا ،نگرششغلی،استر،برخاصطورو

دوستیبتیمتاثرسازمانیتعهدوشغلیرضایتخالق،وانتقادیتفکر تعارضکارمحلدردارد 

31میراناداو( گارسایا3،31:1131شاود)ساین میکاراییافزایشوباعثدادهکاهشراافرادبین

باهشاد تبادیلحالدرایفزایندهطوربهکارمحلدردوستی( 33،3:1130نقلازابراهیمبه1111)

وامجاد)نیساتشادهکاافیانجاا تمطالعاانتاایج،وجاودباایناست پژوهشیمهمموضوعی 

عوامالتاثثیرمحققاینکاهکندپیشنهادمی(33:1131)31نیوتن،راستادراین.(310:1135،همکارا 

 دهند ررارپژوهشوبررسیموردبیشترراکارمحلدردوستیوحفظایجادبرفردی

وانادباودهغریباهیروزآنا هستند،دوستهمباچقدردرمحلکارهمکارا اینکهازفارغ

براسا،شدهآغازاینقطهازدوستیاینسرانجا  "اطمیناا عد کاهشتئوری"است 
برگارو33

فاردیبااتحصایلیااکار،زنادگیمحلنظیراجتماعیمحیطیدرفرد(هرگاه3395)30کا بری 

اوعاد باهبتفاردنساواکنشنخستین،شناسدنمیاوراچو شود،میمواجهواردیتازهیاغریبه

                                                                                                                                        

1. Workplace friendships 
2. Amjad 

3. Methot 

4. Shellenbarger 
5. Ellingwood 

6. Gibbons & Olk, 

7. Sias 
8. Crabtree 

9. Singh 

10. Garcia & Miranda 
11. Ibrahimi 

12. Newton 

13. Uncertainty Reduction Theory 
14. Berger & Calabrese 
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باهایجادشدهازعد اطمینا ،ارادا منظورکاهشاضطرا فردبه( 135:1133)برگر،استاطمینا 

مادیریت"( طباقنظریاه3،1:1135)ردمونادکنادواردمایتازه دربارههمکارآوریاطالعاتجمع

"اطالعاتانگیزشی
وهومیازا (نحا110:1131همکاارا ،و0نقالازتیاا )باه3،1110وینروافیفی1

همکااارراادیمیوابسااتهاساات خودکارآماادیسااب 5آوریاطالعااات،بااهخودکارآماادیجمااع

زیارا نمایاد  آوریکنادیااازجساتجویاطالعااتپرهیازشودکهفرداطالعاات ز راجماعمی

یا باهدساتیابیبارایخااصاردا ی انجا برایخودشتواناییخودکارآمدیبهباورفردبه

 ( 1139:391،وهمکارا 1همیلتو )اشارهدارد مطلونتیجه

آوریاطالعااتباا ییبرخاوردارباشاد،باهجماعساط خودکارآمادیازکارمندردیماگر

شاود مایباعاثشاناختبیشاتریازاوکاراینکند اردا میواردتازههایهمکاردربارهویژگی

راینشناختمنفیباشد،عد اعتمادنسابتواگ9ایبرایاعتمادپایهاگراینشناختمتبتباشد،

اساتد لشاناختی ،اساا،اعتمااد(15:3335)1ما آلیساترزیرابهاعتقااد ؛کندبهاورافراهممی

آمدهازهمکاارجدیادرادرکناارهامراراردستهمنفیباطالعاتمتبتوی،کارمندردیماست 

پاذیرترریسا باا ییدارد،خودکارآمادیکاهاازآنجکندودهدوبینآنهاارتباطبرررارمیمی

اعتماادباههمکاارجدیادبهنکاتمتبتبیشاترتوجاهکاردهواحتما ًو(33:3310عزیزی،)است

معیدفرونقلازبه3،3311)گیدنزمربوطندهمبهنزدیکیطوربهواعتمادکهاطمینا ازآنجاکند می

چههر،(03:3319)میرزایی،توا اعتمادمطلقدانستمی را اطمینا کامل(و53:3311جهانگیری،

نهایاتدر شاودوتارمایوارد،افزایشیاباد،عاد اطمیناا نسابتباهاوکامبههمکارتازهاعتماد

دوستیباهبهاطمینا ،میلعد سط باکاهش"کاهشعد اطمینا تئوری"اصلهفتمبهباتوجه

گوناهاساتنتاککاردکاهتاوا ایانطورخالصهمایه ب(31:1135)ردموند،یابدمیافزایشهمکار

                                                                                                                                        

1. Redmond 

2. Motivated Information Management 
3. Afifi& Weiner 

4. Tian 

5. Self- efficacy 
6. Hamilton 

7. Trust 

8. McAllister 
9. Giddens 
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جهاتایجااداعتماادوکااهشعاد اطالعااتدرخودکارآمدیفرد،تالشاورابرایجستجوی

افازایشدوستیباههمکااربهاطمینا ،میلعد سط باکاهشدهدوررارمیتثثیراطمینا تحت

دینقشمیانجیبینخودکارآمدیبادوستیدرمحلفراعتمادبیندیگر،احتما ًعبارتبهیابد می

 بررسیایننقشاست ،هدفتحقیقحاضرکهکندکارایفامی
عرصاهدانشگاهکهاینبهباتوجه ارتصاادی،سیاسای،رشادشاالودهوهساتندانساانیفعالیاتها

بایادنیازهااهدانشگرؤسایومدیرا شود،مینهادههادانشگاهدرکشوریهراجتماعیوفرهنگی
توجهانسانینیرویباطمرتبمسائلبه  (311:3331زاده،عرفاانیرنباری،)باشندداشتهخاصیخود

داریکاررابطهمعکو،ومعنایل(معتقداستکهصمیمیتودوستیدرمح313:3333)کرامتی
صامیمیتوهایمنفیوفشارعصبیشغلیدارد ویدربررسیخوددریافتکاههرچاهبانگرش

،بنابراین تراستمیزا فشارعصبیشغلیمدرسینکم،هایآموزشیبیشترباشددوستیدرمحیط
سازباشادمفیدوچارهآنهاهایمنفیتوانددرمسائلنگرشایجادمحیطحمایتیبرایمدرسینمی

زمارهزتواناداتارویجدوساتیدرمحایطکاارمای( 313:3331،همکاارا وشابانیشایخهاشمی)
رغامعلای دشاوهامحسو دانشگاهعلمیاعضایهیئتهایمنفیبینهایمقابلهبانگرشراهبرد

سسااتآموزشایؤتوجهزیادیباهایانموضاوعدرم،شماربالقوهدوستیدرمحلکارمزایایبی
هایایارا نیازتوجاهزیاادیباهآ دردانشگاه(و310:1135)امجدوهمکارا ،عالینشدهاست

دررابطاهفاردیباینبررساینقاشمیاانجیاعتمااد،هادفتحقیاقحاضار،نشدهاسات بناابراین
باشاد دانشاگاهآزاداساالمیمایعلمایاعضایهیئاتبادوستیدرمحلکارمیا خودکارآمدی

دارییتواندنقشمیاانجیمعنافردیمیاعتمادبینبودکهآیاالاصلیتحقیقاینؤس،راستادراین

داشتهباشد؟علمیاعضایهیئتبادوستیدرمحلکارکارآمدیخودهرابطدر


 پژوهش پیشینه و نظری مبانی
 خودکارآمدی

کاردرامطار خودکارآمادیمفهاو 3399سالدرکاناداییشنا،بندوراروا باراولینبرای

(3،391:1139ولازوکایمازما نقالباه3311)ازنظربنادورا( 113:3313همکارا ،وفشارکی)

                                                                                                                                        

1.McKim & Velez  
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رضاوت برایموردنیازارداماتاجرایوسازماندهیبرایخودهایتواناییازفردخودکارآمدی،

کنناد،مایفکارافرادچگونهستکهبدینمعناخودکارآمدیمشخصاست عملکردیبهرسید 

( 31:3331)سالیمانیوهویادا،کننادمایعماالانگیزانندوبرمیراخودشا وکنندمیاحسااا،

بااورشاخصکهگونههایخودشبرایانجا عملیاست،بدینباورفردبهتواناییخودکارآمدی

طاورهباراعملایی خاصمورعیتی دروخودهایمهارتازاستفادهباتواندمیباشدداشته

تواننادموردآنچهمیاددر( خودکارآمدیبهنحوهاحسا،افر3،3:1135)فلور،دهدانجا کامل

ی ( خودکارآمدی11:3331همکارا ،)نادیودهنداستتاآنچهانجا میانجا دهند،متمرکز

رادراًکهآیااووارعتوجهبهاینتواندی عملراانجا دهدبدو کهاومیاعتقادفردیاستبهاین

نظاا  در( 351:3331آراازاده،نقالازروشانیا وباه3335)بنادورا،بهانجا اینکارهستیاخیار

)بیگادلوومیرزایای،شاودمای متجلایکارآمادیخاود درنف هباعتماد بندورا اجتماعی یادگیری

1نف بهاعتمادازترکیبیخودکارآمدی(و5:3335
و)ماالکوزاستشدهتعریفخودبهاعتمادو 

 .(3،1111:1131موتلو

بنادیتقسایم5صاصایخودکارآمادیاختو0خودکارآمدیعمومیخودکارآمدیبهدونوع

باشاد،ازمعنایباوربهشایستگیوصالحیتشخصیمایعمومیکهبهخودکارآمدیشدهاست 

هاایدشاواروسازدتاباموفقیاتازعهادهدامناهوسایعیازمورعیاتاینلحا کهفردرارادرمی

ایخااصانگیزبرآید،ازخودکارآمادیاختصاصایکاهمقیادباهانجاا فعالیاتدرحیطاهچالش

تاوا اختصاصیمیازانواعخودکارآمدی( 13:1111وهمکارا ،1ایستر )باشد،متمایزاستمی

اشااارهکاارد3خودکارآماادیاجتماااعیو1خاااالق،خودکارآماادی9عاااطفیبااهخودکارآماادی

معتقدنادکاهخودکارآمادیصارفاً(3311)وهمکاارا 31شرر( اما131:3335یوسفی،)محمدی،

                                                                                                                                        

1. Flores 

2. self-confidence 

3. Malkoç & Mutlu 
4. General self-efficacy 

5. Specific self-efficacy 

6. Ystrom 
7. Emotional self efficacy 

8. Creative self efficacy 

9. Social self efficacy 
10. Sherer 
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لگااوییازفرایناادهایشااناختیباارای بلکااهاباااهمورعیااتورفتااارخاصاایناادارد،اختصااااص

ایازتجربیااااتمختلاافدرزمینااهرامجموعاااهوارااعخودکارآماادیدر،اسااتیااافتگیسااازش

دهنادهاایجدیادانتقاالمایدانندکهافراداینتجربیاترابهمورعیاتهامیهاوشکستموفقیت

عماومی،خودکارآمادیکهاند(دریافته1113)همکارا و3چنینچن( هم3:3331)جعفریثانی،

همکااارا ،)د وروکناادماایبیناایمختلفااایپاایشتکاااالیفدراختصاصااایراخودکارآمااادی

33:3331 )



 فردی اعتماد بین

ازشادهپذیرفتاهجهاانیتعریافهیچاما،استشدهارائهمتعددیتعاریف،اعتمادمفهو برای

(اعتماادراباه1130)3پترساتکووگیبساتو ( 119:1119وهمکارا ،1بورک)دنداردوجواعتماد

ایانبارمبتنای،اندتعریفکردهمقابلطرفارداماتبهنسبتپذیربود آسی بهطرفی تمایل

خاصیمقابلاردا طرفکهانتظار اوتوانااییازنظارصرف،دارداهمیتاعتمادکنندهبرایکهرا

)0هولمزو( بو 10:3331داد)منتظریوهمکارا ،خواهدانجا آ طرف،برکنترلونظارتدر

فارداینکاهباهباتوجهدیگریهایانگیزهبهنسبتمطمئنومتبتانتظارات(اعتمادراداشتن3333

)مردانایوهمکاارا ،اناددهاد،تعریافکاردهمایرارارخطارازرادرمورعیتیخوداعتمادکننده

ساازمانی؛درو ابتدااعتمااد:داردوجاودجریا عمدهازاعتمااددرحیطهسازما سه( 311:3331

ومادیرا یااااعتماادباینکارکنااا باایناعتماادمتالساازمانی،درو پدیدهی عنوا باهیعنای

میاا اداعتماساو ،وساازمانیمیاا پدیادهیعنااییا هااا؛ساازما میاا اعتمادهمکارا ،دو ،

سااازمانیدرو اعتماااد،( درتحقیاقحاضار5،551،1111هاارتو و)داتیزمشتریا وهاسازما 

ساازما دردیگارافارادباهکارکنا اعتمادبهفردیبینمدنظراست اعتماد1فردییعنیاعتمادبین

                                                                                                                                        

1. Chen 

2. Bunker 
3. Gibson & Petrosko 

4. Boon& Holmes 

5. Dietz & Hertzog 
6. Interpersonal Trust 
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( 15:3333پیریایی،ونقلازارشدیبه3،1111کانشیرو)شودمیاطالقهمکارا وسرپرستا مانند

وشودمیمربوطکارکنا بیناعتمادبهکه1افقیاعتماد:شودمیتقسیمبعددوبهفردیبیناعتماد

نقلبه1111،همکارا و0)الوننگرددبرمیمدیرانشا وکارکنا بیناعتمادبهکه3عمودیاعتماد

همکااررفتارهاایوهاافعالیاتپذیرشیبرافردبهتمایلهمکاربهاعتماد( 13:3339ازداداشی،

( اعتماددر11:3333پیریایی،ونقلازارشدیبه3335همکارا ،و5مایر)دارداشارهخودمرتبههم

(،تسهیلتشری 313:3331،حسینیوالوانی)گفتما وارتباطاتمینؤتدرمهمینقشهاسازما 

( 11:3333همکارا ،و)شاورا گروهیداردوافزایشپیوستگیمساعی



 دوستی در محل کار

و،1بیارمن)اساتررارگرفتاهمحققاینتوجاهماوردکارمحلدردوستیمفهو ،3331دههاز 

؛9،3395زیاادی)گاراینوکاشاما  وپژوهشاگرا (1:1130اباراهیم،ازنقالباه1111همکاارا ،

سیا،1،3393جابلین فراینادهایبااکاارمحالدرافارادرواباطاهمیتبهکهمدتهاست(3،1113؛

؛جیرسایکا،31،3331( مطالعااتلونیکاا150:1131اناد)سایا،وهمکاارا ،کاردهاذعا سازمانی

هامراخودهمکارا کارکنا ،ازتوجهیرابلتعدادکهدهدمی(نشا 1111،)33بارتونی ،داتو 

طاوروباه(1:1135 ،همکااراومتاوت)انادکاردهتوصیفدوستعنوا بههموهمکارعنوا به

اسااتشاادهتباادیلدوسااتیواجتماااعیارتباطاااتباارایمهماایمکااا بااهکااارمحاالایفزاینااده

کاهانادگفتهکارکنا از٪31کردکهمشخصگالوپدرمؤسسهی مطالعه( 31:1130)ابراهیم،

31اساپادیننظار( مطاابق1:1135کارشاا اسات)متاوتوهمکاارا ،محلازآنهادوستبهترین

                                                                                                                                        

1. kanshiro 

2. Lateral trust 
3. Vertical trust 

4. Ellonen 

5. Mayer 
6. Berman 

7. Graen & Cashman 

8. Jablin 
9. Sias 

10. Lonkila 

11. Gersick, Bartunek, & Dutton 
12. Sapadin 
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شاودمایبررارارخوشایولاذتبارایاولدرجاهدرکهاستعمدیرابطهی دوستی(3311)

حمایتمتقابلاساتدوستیی رابطهبلندمدت،دارایعالرهو( 315:1135)امجدوهمکارا ،

( 30:3331همکارا ،نقلازکهنوبه3،1131)هروشکا

عمرطولسازمانی،تعهدشغلی،ایترضافزایشباعثکار،محلدردوستیفردی،سط در

راساازمانیمشاارکتکاار،محالدردوساتیساازمانی،ساط شاودودرمیاجتماعیحمایتو

وحماایتیهاایمحیطبرسند،سازما هدفبهبهترتاکندمیترغی راکارکنا دهد،میافزایش

،1اولشفسایو)ساان دهنادمایافازایشراساازمانیوریبهارهوکننادمایایجاادرااینوآورانه

باا تریوریبهارهازدارناد،کارمحلدردوستانیکهکارکنانی( 1:1130نقلازابراهیم،به1111

وبیشتریشغلیرضایتبرخودارند، ندارناد،دوستیکارمحلدرکهخودهمتایا بهنسبتدارند

و  بیارمن(1:1130همکاارا ،ومتاوت)شاوندکارشاا 3بیشتردرگیارکهدارداحتمالبرابرهفت

متقابالرابطهواعتماد،تعهدافزایشباعثکارمحلدرمعتقدهستندکهدوستی(1111)همکارا 

( دوساتا همکاار،چشامو311:1135)امجدوهمکارا ،شودمیمشترکهایارزشوعالئقو

درزیارادوساتا ،ارنادگذمیاشتراکبهراکاریمهماطالعاتهمدیگرگوشهمهستندوبرای

نقالازسایا،وباه5،3315ایزابال)کرا وکنندمی0عاطفیوابزاریحمایتکارازیکدیگرمحل

( 155:1131همکارا ،



 پژوهش متغیرهای بین ارتباط
 فردی خودکارآمدی و اعتماد بین

نقاالازشااکریوبااه9،1111؛گااری1115وهمکااارا ،1)زاژکااوواشااواهدتجرباایمتعااددی

تباینالگوهاایبینایو(نشا دادهاستکهباورهاایخودکارآمادیدرپایش01:3331مکارا ،ه

                                                                                                                                        

1. Hruschka 

2. Song &Olshfski 

3. Engaged 
4. Instrumental and Emotional 

5. Kram & Isabella 

6. Zajacova 
7. Gore 
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رابطاهخودکارآمادیچگوناهکاهالؤساینبهپاسخدر استثرؤهایمختلف،مرفتاریدربافت

هاارتو ودیتازتحقیقااتگونهتوجیهکاردکاهطباقاینتوا میفردیدارد،متبتیبااعتمادبین

دیگارا باهفارداعتماادمیازا براساسینقشتواندمیکنندهاعتمادفردهایویژگی(510:1111)

ساهمتغیاراعتمادکننادهیکایازفاردهاای(نیز،ویژگی1113)3درالگویاعتمادپاور باشدداشته

ایاناحتماالوجاود( پا 335:3331حساینی،والاوانی)فاردیاساتایجاداعتمادبیناصلیدر

 ارتبااطباشادعنوا ی ویژگایمهامفاردیباااعتماادباهدیگارا دردکارآمدیبهخوداردکه

،متاالبارایاناد،ثییادکاردهتعدادیازتحقیقاتتجرباینیازوجاودرابطاهباینایاندومتغیاررات

 خودکارآمادی باین عنوا رابطاه با پژوهشی (در13:3331شاورا وهمکارا ،نقلاز)به1پترسو 

 این که رسید نتیجه این به داد، انجا  مریکاا ایا تمتحده مدار، از تعدادی در که اعتماد و جمعی

دردرتحقیقایکاه(3330)کاوتیهمچناین.داریدارنادنایمع و متبات رابطه یکدیگر با دوسازه

سازیاهاوازانجاا دادباهایاننتیجاهرسایدکاهخودکارآمادیکارکناا باراعتماادشرکتلوله

( 11:3330وتی،)کگذاراستتثثیر



 فردی و دوستی در محل کار اعتماد بین

وفردیاسات)زاهادیمیا ارتباطاتهایروزمرهدرکنشوتعامالتازبسیاریاعتماد،بنیا 

 ازطریاق شخصای، مالحظاات و عقالنای د یال از بایش تعامالتانساانی،(و93:3331،خانباشی

اعتماااد( 331:3311ازمنصااوریا وراادرتی،نقاال،بااه3،1110یابااد)زیماالماای اسااتمرار اعتماااد

اساات)عنایااتوهمااراهعشااقباااشاادتبااهواسااتباارایصاامیمیتمهماایکنناادهتعیااین

وفاردیتوا برایتوجیهرابطهاعتمادبینمی"اطمینا عد کاهش"تئوری( از91:3330حاجیا ،

اطمیناا باینآنهاایازا عاد مدوستیدرمحلکاراستفادهکرد باافزایشاعتمادبینهمکاارا ،

گاناهطباقاصاولهفات(و2:1390احمدی، و دهنوینقلازبه0،1133یابد)چان وفا کاهشمی

اطمینا ی فردنسبتبهطرفمقابلکااهشعد زمانیکهسط "اطمینا عد کاهش"تئوری

                                                                                                                                        

1. Powers 

2. Petersen 

3. Simmel 
4. Chang &Fang 
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باهشودودرنهایاتمیالیبینآنهاصمیمیتایجادم،یابدمیبااوافزایشکالمیارتباطات،یافت

(هممعتقداستکه1111)3بالو( دراینزمینه31:1315ردموند،)یابدمیافزایشدوستیبینآنها

کلیادیعامالی  اعتماد(91:3330کند)عنایتوحاجیا ،هایدوستیرامحکممیاعتمادپایه

قااااتسااایا،وتحقی( 3،33:1135نقااالازاساااتپن باااه1،1119دوتاااا )اساااتدوساااتیدر

(نشا دادکهبرایتکاملفراینددوستمعمولیبهبهتریندوست،بایداعتمااد111:3331کاهیل)

(شیوعدوستیرابرمبنایاعتمادموجاود1111وهمکارا )0نلسو بینآنهاگسترشیابد همچنین

شاندونسابتباهبینکارکنا تعریفکردهومعتقدندکهاگرکارکنا بهیکدیگراعتمادداشتهبا

( 31:3331مندباشند،دوستیدرمحلکارشیوعپیاداخواهادکارد)کهانوهمکاارا ،همعالره

نیزنشا دادکه(313:3315)1ایزابالوکر (و391:1113)5شیومیونتایجتحقیقاتتجربیماتسو

،1131)9هوانا رابینهمکاارا افازایشداد ایجادوحفظدوستیدرمحلکاربایداعتمادبرای

گیاریدوساتیدر(اعتمادبیندوهمکارراازالزامااتشاکل31:3331نقلازکهنوهمکارا ،به

داند محلکارمی



 کار محل در و دوستی خودکارآمدی

)خودکارآمدیپاایینیایما ندارندخودهایبهتواناییکهافرادیاستآ ازحاکیشواهد 

مااؤثرینحااوبااهاینکااهاحتمااالشااده،ناامیاادیودچاااریااث،رهمخاااطهااایمورعیااتدردارنااد(،

شودکهمیباعثوناکارآمدیبیشتراحسا،بهمنجرخودنوبهبهامراین یابدمیکاهش،کنندعمل

تمایالهایاجتمااعیگروهسویبهترکمویابدکاهشدیگرا بافردتعامالتاجتماعیبررراری

 همچنینتحقیقات( 351:3333ازبهادریوهمکارا ،نقلبه،1،1113دینسیارریچی،باشد)داشته

                                                                                                                                        

1. Blau 
2. Dotan 

3. Stepanek 

4. Nielsen 
5. Matsushima & Shiomi 

6. Kram & Isabella 

7. Huang 
8. Ciarrochi & Deane  
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313 

 

3اساتجوکوی 
باا یی خودکارآمادی از کاه فاردی اسات، آ  بیاانگر (3399)بنادوراو (1113) 

 خود هایتوانایی به نسبت که سازد افرادیمی برررار دیگرا  با تریمناس  رابطه است، برخوردار

وماتساو( 351:3333)بهاادریوهمکاارا ،دارناد ضاعیفی یاجتمااع ساازگاری ندارناد،اطمینا 

بلکاهاجتمااعیمهاارتتنهااناهکاهدریافتناد(391:1113شایومی،وازماتسونقلبه)1،3331آرای

درخودشاا توانااییباهایما کارکنا گذاراست خودکارآمدی،تثثیردوستیبرخودکارآمدی

،3بتازو)اسمیتاست ز فردیبینروابطحفظودایجابرایکهاستاجتماعیوظایفباتعامل

باا اجتمااعیخودکارآمادیدارایکاهکارکنانی( 353:1131وهمکارا ،0لو ازنقلبه،1111

زیااداحتماالباههساتند آنهااساازما دردیگرا باخو ارتباطاتحفظوایجادبهرادرهستند،

بدرفتاریآنهاکهدهندمیاحتمالترکمشا همکارا وشوندمیپذیرفتهبیشترهمکارانشا توسط

 ( 353:1131لو وهمکارا ،ازنقلبه،1131همکارا ،و5فن)کنند

 

 در محل کارنقش میانجی اعتماد در رابطه خودکارآمدی با دوستی 
بارایرامیازا خودکارآمادیفارد،تاالشاو"اطالعاتانگیزشیمدیریت"نظریهبهباتوجه 

دهاد افارادبااخودکارآمادیباا ترپشاتکاربیشاتریدرررارمایتثثیراطالعاتتحتیجستجو

شود شناختباعثاعتماداطالعاتدارندواینباعثشناختبیشترفردازهمکارا مییجستجو
ساط بااکااهش"کاهشعد اطمینا "طبقنظریه،دیگرازسویشود اطمینا میکاهشعد و

تاوا دیگار،ازترکیا ایاندونظریاهمایعباارتباهیابد افزایشمیدوستیبهیلاطمینا ،معد 
نقشمیانجیبینخودکارآمدیبادوستیدرمحلکاار،فردیاعتمادبیناستد لکردکهاحتما ً

کند راایفامی


 پژوهش های فرضیه و مفهومی مدل
کااهش"و"اطالعااتانگیزشایریتمدی"هایبا خصنظریه مبانینظریتحقیق،بهباتوجه 

                                                                                                                                        

1. Stajkovic 
2. Arai 

3. Smith & Betz 

4. Loeb 
5. Fan 
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بارنقاش(مبنای3پاژوهشدرشاکل)مفهاومیوتحقیقااتتجربایگذشاته،مادل"عد اطمیناا 

فردیارائهرتمستقیموباواسطهاعتمادبینصوبینیدوستیدرمحلکاربهخودکارآمدیدرپیش

خودکارآمادی درتحقیاقحاضارساتپژوهشمطر شادهاهایمبنایآ فرضیهشدهاستوبر

عناوا فاردینیازباهاعتمادباینارتبا،شدهاست (3311)بندوراعمومیمدنظراستوازدیدگاه

هایلفهؤ(برگرفتهشد همچنینم1111)هارتو سازمانیازدیدگاهداتیزوجزییازاعتماددرو 

شادهاسات (ارتباا،1111)همکاارا وشادهنلساو ازپرسشانامهتادوینکاارمحالدردوستی

گارفتنابعاادآنهاا،صاورتکلایوبادو درنظرهشودکههرسهمتغیراینپژوهشبیادآوریمی

 گیریشد اندازه


















 رابطه در فردی بین اعتماد فرض نقش میانجی مدل پیش. 3شکل 

 کار محل در دوستی با خودکارآمدی بین



داراست یفردیمتبتومعنبیناعتماداثرمستقیمخودکارآمدیبرفرضیهاول:

داراست یمتبتومعنکارمحلدردوستیبرفردیبیناعتماداثرمستقیمفرضیهدو :

داراست یمتبتومعنکارمحلدردوستیبراثرمستقیمخودکارآمدیفرضیهسو :

ومادیخودکارآباینرابطاهدریداریمعنگریمیانجیفردینقشاعتمادبینفرضیهچهار :

کند ایفامیکارمحلدردوستی

 خودکارآمدی

 فردیاعتمادبین

دوستیدر

 محلکار
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 پژوهش شناسی روش
کنونیتحقیقهمچنیناست  نوع،همبستگی از و توصیفی ماهیت، لحا  ا حاضر پژوهش روش

جامعا آیاد مایشامارباهمقطعایت پژوهشیزمانی،افقازنظراستوکاربردیازلحا هدف،
-3331تحصایلیساالاساالمیدرآزاداهدانشاگعلمایتئاهیتحقیقشاملکلیاهاعضاایآماری
نفار31511تعداد،کنندمیهمکاریآزاددانشگاهباسالایندرکهاساتیدیمجموعاز بود3335
ورااتنیمااهصااورتعلماایبااهتئااهینفاارعضااو3309وراات،تمااا صااورتبااهعلماایتئااهیعضااو

واساالمیآزادهاایشاگاهدانواحادهایزیاادپراکندگیبهباتوجه( 3335مهر،خبرگزاری)بودند
 شاداساتفادهایچندمرحلاهایگیریخوشاهنمونهروشازایرا کلررارداد پوششتحتبرای
ایارا اساالمیجمهاوریکشوروزارتتوسطجدیدبندیطبقهدر3333سالدرایرا هایاستا 

:فتندگررراراشتراکاتوجغرافیاییمحلهمجواری،عواملحس برمنطقه5دررال 

 رموالبرزگلستا ،،سمنا مازندرا ،رزوین،تهرا ،هایاستا :3منطقه
وکهکیلویاهوهرمزگاا بختیااری،چهارمحاالوبوشهر،فار،،اصفها ،هایاستا :1منطقه

 بویراحمد
 کردستا وگیال زنجا ،اردبیل،غربی،آذربایجا شرری،هایآذربایجا استا :3منطقه
 خوزستا ومرکزیهمدا ،لرستا ،ایال ،هایکرمانشاه،استا :0منطقه

وسیساتا ویزدکرما ،شمالی،خراسا جنوبی،خراسا رضوی،خراسا های:استا 5منطقه
( 3333روزنامهدنیایارتصاد،)بلوچستا 

آذربایجاا ،1منطقاهاز،فاار،3منطقاهازهایگلستا استا ابتدابندیفوقتقسیمبهباتوجه
در شادندانتخاا صورتتصادفیهب5منطقهازکرما و0منطقهاز،خوزستا 3منطقهازشرری

صاورتههااباآبادکتول،بیضا،سرا ،آباادا وکهناوکازبایناساتا علیمرحلهدو واحدهای
 دشاانتخاا ریعنوا نمونهآماابهعلمیاینواحدهاتئنفرعضوهی333وکلیهانتخا تصادفی

(3311)همکااارا وشاررعماومیخودکارآماادیازپرسشانامهخودکارآمادیمنظاوربررساایباه
لیکرتازکاامالًایدرجه5رویطیفالؤالاستکههرسؤس39اینمقیا،دارایاستفادهشد 

دساتهخودکارآمدیبنمرها تؤامتیازسمجموعازشدهاستکهمخالفمتاکامالًموافقمتنظیم

بهمی ایان شاداساتفاده(3335آلیساتر)ما پرسشانامهازفاردیبایناعتماادبررسایمنظاورآید 
تاامخاالفمکاامالًازلیکارتایدرجاه9طیفرویالؤسهرکهاستالؤس31دارایپرسشنامه
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شاود مایحاصالفاردیبایناعتماادنماره،امتیاازاتمجماوعوازاساتشدهتنظیمموافقمکامالً

ایان شاداساتفاده(1111)همکاارا ونلساو پرسشانامهازکاارمحلدردوستیبررسیمنظوربه
زیاادخیلیتاوجههیچبهازایدرجه1لیکرترویطیفالؤساست هرالؤس5دارایپرسشنامه

ایانتماامیشاود مایحاصالکارمحلدردوستینمره،امتیازاتمجموعشدهاستکهازتنظیم
وخبرگاا نظراتازهاپرسشنامهرواییازکاملاطمینا منظورازنوعاستانداردبود بههاهپرسشنام
کرانباا هاایفاوقازضاری آلفاایپرسشانامهشد برایتعیاینپایااییاستفادهنیزنظرا صاح 

  آوردهشدهاست (3)استفادهشدونتایجدرجدول

 

 کرونباخ آلفای ضریب. 3 جدول

 پایایی پرسشنامه

19/1خودکارآمدی

13/1اعتماد

11/1دوستیدرمحلکار


 پژوهش های یافته
 پژوهش در کنندگان مشارکت شناختی جمعیت توصیف

دراسالمیآزاددانشگاهعلمیتئهیاعضای از نفر 333 درمجموع شد بیا  ربالً کهگونههما 

 خالصاه طاورباه آناا  شاناختیجمعیت مشخصات که کردند پژوهشمشارکت پرسشنامه تکمیل

است  آمده(1) درجدول
 دهندگان پاسخ شناختی جمعیت توصیف .1 جدول


 مرتبه علمی وضعیت استخدامی جنسیت

استاددانشیاراستادیارمربیرطعیآزمایشیپیمانیز مرد

131359311933313533333331فراوانی

3/113/333/313/313/030/311/010/11/0درصد

 سابقه خدمت

سال11با تراز11تا33بینسال31تا1بینسال5ترازکم

3133311333فراوانی

033/331/390/1درصد
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مطالعاهدرمتغیرهاایخودکارآمادی،اعتماادهاایموردهاایآزماودنیتوزیعنمره(3)جدول

دهاد نتاایجنشاا یتوزیعمتغیرهانشا میهااسا،شاخصفردیودوستیدرمحلکاررابرنبی

یرهاایدیگارنرماالمتغ،جزمتغیرخودکارآمادیهدادبراسا،شاخصکولموگروفاسمیرنف،ب

داریهایباحجمبا معنحجمنمونهاستودرنمونهتثثیرکهاینشاخصتحتنیستند اماازآنجا

دهنادهباشاد،نشاا ±1هااباینهاایکجایوکشایدگیمتغیرصاورتیکاهشااخصدرباشاد،مای

 هایپارامتریاست بود متغیرهابرایانجا تحلیلبود وضعیتنرمالمطلو 


 (N =333کنندگان در متغیرهای پژوهش) های شرکت های توصیفی نمره خالصه شاخص .3 جدول

 ها مؤلفه
کولموگروف 

 اسمیرنف

درجه 

 آزادی

سطح 

 داری معنی
 کشیدگی کجی

 -31/1 15/1 1/1 333 153/1 خودکارآمدی

 03/1 -93/1 111/1 333 139/1 فردیاعتمادبین

دوستیدرمحل

 کار
333/1 333 111/1 05/1- 13/1- 



 آزمون برازندگی مدل مفهومی

دردوستیباخودکارآمدیرابطهفردیدرپژوهش،بررسینقشمیانجیاعتمادبیناینهدف

افارازنار درسااختاریمعااد تیاابیمادلدررال شدهذکرمتغیرهایراستادراینکاربود محل

LISRELمنظاورباه دهاد (مدلساختاریپژوهشراارائاهمای1)شکل گرفتندررارتحلیلمورد

یابیمعاد تساختاریاستفادهشد آزمو برازندگیمدلازروشمدل

مفاروضرانشاا آمادهبارایمادلدستههایبرازندگیب(نتایجحاصلازشاخص0جدول)

(استکاهRSMEA،111/1=p،055df=،19/3331=2=15/1دهد نتایجنشا دادکهمقدار)می

مطلو الگودرجامعهاست،حاصلتقسیممجذورکایبردرجهآزادیاًحاکیازبرازندگینسبت

باود منظاورتعیاینمناسا باهاًمطلو است همچنینییدیبربرازندگینسبتثاستکهت15/1نیز
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 مدل ساختاری پژوهش .1 شکل



هایبرازندگیاساتفادهشاد نتاایجنشاا دادکاهشااخصهاازشاخصبرازندگیالگوباداده

((وشاااخصNNFI=)131/1نشاادهبرازناادگی(،شاااخصناار NFI=)330/1شاادهبرازناادگیناار 

هاااسات،دهبرازنادگیمناسا مادلباادادهدهنا(استکهنشاا CFI=)339/1برازندگیتطبیقی

5وازدیدگاهوستو وگورِجر3/1(بایدبا ی3333)0کهازدیدگاهمولرCFIخصوصمقدارهب

حجمتثثیرزیراتحت؛هاداشتهباشدباشدتامدلبرازندگیمناسبیباداده35/1(بایدبا ی1111)

(برازش15/1RMSEA)1رآوردواریان خطایتقری گیرد همچنیناگرجذربنمونهررارنمی

                                                                                                                                        

1. Normed Fit Index)NFI( 

2. Non-Normed Fit Index(NNFI) 
3. Comparative Fit Index(CFI) 

4. Muller 

5. Weston & Gore Jr 
6. Root Mean Square Error of Approximation(RMSEA) 
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کاهدرایانمطالعاهناامطلو اسات3/1ربولوبا ترازرابل،باشد11/1تا15/1بسیارخو ،بین

ربولمدلدرجامعهاست استکهحاکیازبرازشرابل15/1مساوی


 های برازندگی مدل شاخص .1جدول 

های  شاخص

 برازندگی
(1) (df (df/1) Sig (RMSEA) (NFI) (NNFI) (CFI) (AGFI) (GFI) 

/31/35 39/1 31/1 30/1 15/1 111/1 15/1 055 19/3331 مقدارشاخص



 ها آزمون فرضیه

دهد نتاایجنتایجتحلیلماتری همبستگیبینمتغیرهاینهفتهپژوهشرانشا می(5)جدول

رابطاهباین(،و13/1P<،11/1=rفردی)اعتمادبیننشا دادرابطهبینمتغیرنهفتهخودکارآمدیبا

همچنینرابطهبایناعتمااددرمحایط(،و15/1P<،33/1=rخودکارآمدیبادوستیدرمحلکار)

 داراست ی(،متبتومعن13/1P<،11/1=rکاربادوستیدرمحلکار)


 ماتریس همبستگی بین متغیرهای نهفته .5جدول 

 3 1 3 متغیرها

   3 ارآمدیخودک 3

 فردیاعتمادبین 1
**11/1 3  

 دوستیدرمحلکار 3
**11/1 

*33/1 3 

P<0/05
*
 p<0/01

**


دهاد نتاایجدرمدلکلینشا میرامتغیرهای نهفته بر یکدیگر  نتایجاثرمستقیم(1)جدول

ماعتمادباین(،واثرمستقیp،13/0=t،11/1=γ<15/1نشا داداثرمستقیمخودکارآمدیبراعتماد)
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اماااثارمساتقیم،داراساتی(متبتومعناp،33=t،13/1=β<13/1همکاربردوستیدرمحلکار)

دارنیست  ی(معنp،50/1-=t،13/1-= γ>15/1خودکارآمدیبردوستیدرمحلکار)


 اثرات مستقیم متغیرهای نهفته بر یکدیگر .1جدول 

 وابسته/مستقل
برآورد 

 پارامتر

 پارامتر

 ندارد شدهاستا

 خطای

 استاندارد
t 

1
R

 

بردوستیدرمحلکار

ازاعتمادبینهمکار

 ازخودکارآمدی

51/1

11/1- 

13/1

13/1- 

15/1

31/1 

**33

50/1- 
35/1 

اعتماددرمحلکاربر

 خودکارآمدیاز
53/1 11/1 33/1 

**13/0 19/1 

P<0/05* p<0/01**


ردیدررابطاهباینخودکارآمادیودوساتیدرفایاعتمادبیننتایجنقشواسطه(9)جدول

داریدرایمتباتومعنایفردینقاشواساطهدهد نتایجنشا داداعتمادبینمحلکاررانشا می

نتیجاه( در13/1P<،33/0=t،31/1= IDNرابطهبینخودکارآمادیودوساتیدرمحالکااردارد)

 طریقاعتماددرمحلکاردارد کارازداریبردوستیدرمحلعنیخودکارآمدیاثرغیرمستقیمم

 
 اثرات غیر مستقیم متغیرهای نهفته بر یکدیگر .1جدول 

 زار درون واسطه زا برون

 اثر غیرمستقیم

 غیراستاندارد
استاندارد 

 شده

T 
 مقدار

 اعتماد خودکارآمدی
دوستیدر

 محلکار
33/1 31/1 

**33/0 
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 پیشنهادها و گیری نتیجه

بادوستیخودکارآمدیفردیدررابطهنقشمیانجیاعتمادبینبررسی هدف با حاضر پژوهش

هاایادادهراساتدرایان پاذیرفت اساالمیانجاا آزاددانشاگاهعلمایتئاهیاعضاایدرمحلکار

وتحلیالرارارآوریوماوردتجزیاهنفاریجماع333پرسشانامهازیا نموناه نیازبهکم مورد

وباودهبرخاوردارخاوبیبارازشاز پاژوهش مفهاومی مدل که ادد نتایجاینتحقیقنشا گرفت 

ردشد 3فرضیهتثییدشدوتحقیق،3،1،0هایفرضیه

فاردیداریبراعتمادبینینتایجآزمو فرضیهاولنشا دادکهخودکارآمدیاثرمتبتومعن

دا خااصهاایخاوددرانجاا یا اراعلمینسابتباهتوانااییتئرضاوتعضوهیدارد هرچه

هاای یافتهتریداشتهباشداعتماداوبههمکارا خوداثرمتبتتواندبرافزایشترباشد،میمطلو 

وهمکاارانش1هاناا(،1111)پترساو (،1131)همکاارا و3ویاواینتحقیاقباانتاایجتحقیقاات

تاوا نتیجاهماینایانیایدرتب خاوانیداردهم(3330)وکوتی(3،33:1133ازپستمانقلبه1111)

شاوندایانرومایهروبهمکارغریبه(شد با)مواجهزااستر، عامل ی  باورتیکهاساتیدگفت

شاکریوازنقالباه0،3333) زارو،کننادتهدیادارزیاابیمای یاایا  مواجههرای چاالش

ا (نشا1،3331پتنریچودگورت؛1113وهمکارا ،5)چمر،( شواهدتجربی55:3333همکارا ،

تاوا مای،بناابراین کنناد ارزیاابیمای،خودکارآمدیباا ایانمواجاهراچاالشدهندافرادبامی

عناوا یا چاالشزاراباهاستد لکرداساتیدیکهخودکارآمدیبا ییدارند،مورعیاتخطار

بارایایماهتوانادمقدآنهاشودواینمایمتبتنموِ یا پیشرفت تواندباعثکهمیگیرندنظرمیدر

امااساتیدیکهخودکارآمدیپایینیدارند،آ مورعیتراتهدیاد،واردشوداعتمادبههمکارتازه

 اعتمادنکنند  شودکهبههمکارعاملیمیشدهوتواندباعثآسی بهآنهاکهمیکننداحسا،می

درباردوساتیدارییفردیاثارمتباتومعنانتایجآزمو فرضیهدو نشا دادکهاعتمادبین

توانادبارتارباشاد،مایعلمینسبتبههمکارشمطلاو تئاعتمادعضوهیکاردارد هرچهمحل

                                                                                                                                        

1. WU 

2. Hannah 
3. Postma 

4. Lazarus 

5. Chemers 
6. Pintrich & De Groot 
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هایاینتحقیاقباانتاایجتحقیاق یافتهتریداشتهباشدکاراثرمتبتمحلآنا دردوستیافزایش

طبقنظریهرد خوانیداهم(3331همکارا )،کهنو(3315)ایزابالوکر (،1113شیومی)وماتسو

یاباددوساتیباینآنهااافازایشمای،هایارتباطیبایناسااتیدبیشاترشاودهرچهفرصت3نزدیکی

،دیگاروراوعارتبااطباینآنهاسات،ازساوی زمهایجاددوساتی،،( بنابراین131:3335)فرهنگی،

ازعناصارکندواعتمادیکایگیریوحفظروابطاجتماعینقشمهمیراایفامیاعتماددرشکل

تاوا نتیجاهگرفاتکاهمای (333:3319کلیدیدرایجادروابطانسانیاست)لگزیا وهمکارا ،

برررارشاودومحیطدانشگاهبایادباینآنهااارتبااطعلمیدرتئبیناعضایهیبرایایجاددوستی

شودرگیریعلمیتنتئهمچنیناعتمادبیناعضایهی کنداینبستررافراهممیفردیبیناعتماد

( اینفضا1131)ویو، دهدمی ترویجرا سازگاریبیناساتیدو انسجا دهد،بینآنهاراکاهشمی

همد ناهکاهفاردیاثاربخشومحلکارشود زیرای رابطهمیاا سازدوستیدرندزمینهتوامی

( 3335فرهنگی،آورد) باتر،وتهدیددوا نمیأمنجربهدوستیپایدارشوددری فضایتو

کاارمحالدردوساتیبارخودکارآمادیاینتحقیاقنشاا داداثارفرضیهسو آزمو نتایج

(همخاوانی1111)3بتازو،اسامیت(3331)1آرایوبانتاایجتحقیقااتماتساودارنیستکهیمعن

ارتبااطههیچخوانیدارد اوبهایننتیجهرسیدکهم(1:1113)0ماردرندارد امابانتایجتحقیقلین

کاهتاوا گفاتنایننتیجهمییندارد درتبیوجوددوستیایجادوخودکارآمدیبیندارییمعن

خودکارآمادیعاد جبرا برایحدیتادوستازحمایتوپشتیبانیدریافتدربعضیازموارع

ورداروشایداساتیدیکهازخودکارآمادیباا ییبرخا(1139:395همکارا ،)همیلتو واست

 کنند نیازیبهایجادارتباطودوستیباهمکارا جهتپشتیبانیوحمایتاحسا،نمی،هستند

بایشازحادباهخاودناد،کهازخودکارآمدیبا ییبرخوردارعلمیتئهیهمچنیناعضای

داد شودکهتحملگاوشدهند اینامرباعثمیمتکیهستندوخودرامحورکلیهامورررارمی

تاردرآنهااپدیادآیادوایانباعاثدیگرا راازدستبدهندوحالتهمدلیباادیگارا کامبه

( 113:3335دچارگسستارتباطیبادیگرا شوند)فرهنگی،شودکهازدیگرا دورشدهومی

                                                                                                                                        

1. Proximity 

2. Arai 

3. Smith & Betz 
4. Lynn Marder 
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داریدریمتبتومعناایفردینقشواسطهنتایجتحقیقحاضرنشا داداعتمادبین،نهایتدر

محلدردوستیخودکارآمدیبرمستقیماثرنخودکارآمدیبادوستیدرمحلکاردارد بیرابطه

کاارمحالدردوساتیخودکارآمادیبارفاردیاثارواساطهاعتماادباینهامابدارنیست یکارمعن

فرضایهاولتحقیاق،خودکارآمادیباهباتوجاهتوا گفتینایننتیجهمییشود درتبدارمییمعن

اسااتیداعتماادباینکاهزماانی اثرمتبتیدارد،اعتماداوبههمکارا علمیبرافزایشتئهیاعضای

آنهاایجاد دارناد احساسااتخاودونظاراتگذاشاتناشاتراکبهدربیشتریآزادیاحسا،شد،

تارصامیمیوتاردریاقایفزاینادهطاورباهشخصیاموروکاربهمربوطمسائلدرموردآنهابحث

مطمائناعتماادومنباعرابالیا باههمکارمرحله،این( در111:3331،وکاهیل،)سیاشودمی

علمیتئهیصمیمیتودوستیبیناعضایافزایشباعثاینشودومیتبدیلفردازحمایتبرای

شود می

کاهخودکارآمادیاسااتیدکاردتجربایحمایاتفارضاینازحاضرطورخالصه،تحقیقهب

باه،دارد بناابراینتاثثیردوستیدرمحلکارآناا فردیبرطریقاعتمادبینوازطورغیرمستقیمهب

عوامالکننادساعیبهباودمیازا خودکارآمادیاسااتید بارایشاودهاپیشنهادمیمدیرا دانشگاه

 بارای و کارده شناسااییاست،کردهتثییدراآنهاتثثیرزیادیتحقیقاتکهاینباورراایجادکننده

مهامکااربرد چهاارمنباعهبااباتواننادمیها مدیرا دانشگاهد اینبسترها،تالشکنندکرفراهم

حا توکالمیترغی هایپیشین،تجربهغیرمستقیم،همچو تجربهخودکارآمدیگذاربرتثثیر

کاارتقویاتکننادمحالدرفاردیودوساتی،اثرخودکارآمادیراباراعتماادباینفیزیولوژیکی

 خیراندیشی، هایشاخص بهباتوجه شودمدیرا همچنینتوصیهمی (19:3330جوکار،ونا )نی 

افازایشعلمایتئاهیفردیرامیا اعضاایاعتمادبینبینی،رابلیتپیش و وفایبهعهد صالحیت،

( 339:3331،وحسینیالوانی)بخشندبهبودرادوستیدرمحلکاردهندوازاینطریق

کاهازآنجاصورتکلیوعا موردبررسایرارارگرفات رخودکارآمدیبه،اثدراینتحقیق

واحساا،هاایاجتمااعیهایفرددربرخوردبااچاالشیرابلیتامعنخودکارآمدیاجتماعی،به

ناا )نیا فاردیاساتهاایباینکارد ناساازگاریوابطباهمساا  وتوانااییادارهتواناییدرر

دوساتیشودکهدرتحقیقاتآیندهاثرخودکارآمدیاجتماعیبرپیشنهادمی(،19:3330وجوکار،

کااریدرکنندگیجنسیت،سانوساابقههمچنیناثرتعدیلدرمحلکارموردبررسیررارگیرد 
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اعتمادرابهدوبعاد(3355)م آلیستربهاینکهباتوجهروابطبینمتغیرهاموردبررسیررارگیرد 

اثاار،کااهدرتحقیقاااتآیناادهشااودماایپیشاانهادیکااردهاساات،بناادشااناختیوعاااطفیتقساایم

تاارینازمهاام راارارگیااردتحقیااقمااوردبااراعتمااادشااناختیواعتمااادعاااطفیخودکارآماادی

فاردیدرهایتحقیقحاضرفقدا مطالعاتپیشیندرزمیناهنقاشمیاانجیاعتماادباینمحدودیت

بود اعتماداینباعثشدکهاستنباطمیانجی محلکاربودرابطهبینخودکارآمدیبادوستیدر

 مستقیمصورتگیرد غیراسا،شواهدنظریوفردیبربین
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 منابع
اعتمادوسرپرستاعتمادرابلیتکارکا ،( اعتمادپذیری3333پیریایی،صالحه)وارشدی،نسرین

،سازمانی و شغلی رهمشاو فصلنامهکار محیطانحرافیرفتارهایپیشایندهایعنوا بهفردیبین
  13-311شمارهسیزدهم:

اعتماادهاایمادلومفااهیمنظری،مبانیبر( تثملی3331وحسینی،سیدصمد)سیدمهدی الوانی،

-303چهاار :،شامارهسو دوره ،آموزشی ارزشیابی و گیری اندازه مطالعات فصلنامه نهادی 
315  

رابطه( 3333رکوباباپورخیرالدین،جلیل)آبادی،توبهادریخسروشاهی،جعفر؛هاشمینصرت
،پژژوهش وسژالمت   شناختیدردانشاجویا دانشاگاهتبریاز سرمایهاجتماعیبابهزیستیروا 

  305-353،شمارهاول:دورهدو 

 چگونگی و روا شناسا  نظر از نف اعتمادبه جایگاه( 3335)الهصفی،میرزائیو،محمدوبیگدل

  3-3:شمارهاولدورهاول،،شناسی رویکردهای نوین در روانآموزا  دانش در آ  تقویت

اثربخشایالگاویتادری ( 3331رضاا)مهار،حمیادهوعقیلای،علایجعفریثانی،حسین؛پاک

،ساالبیستودو شماره،شناسی تربیتی فصلنامه روان کاوشگریبرباورهایخودکارآمدی
  3-11:هفتم

،3/9/3331، جزییژژژات آمژژژاری اسژژژاتید دانشژژژگاه آزاد اسژژژالمی  ( 3335خبرگااازاریمهااار)

https://www.mehrnews.com/news /3670562. 

بهنقاششدهبرخودکارآمدیکارکنا باتوجهتثثیرصدارترفتاریادراک( 3339داداشی،امین)

،شمارهچهلهای مدیریت و حسابداری ماهنامه پژوهش میانجیاعتمادکارکنا بهسرپرست
  51-13وچهار :

 (3331)محماد؛دبیاری،ساولمازورضاایی،نورمحمادنجفی،محمود؛رضایی،علید ور،علی؛
 فصژژلنام  دانشااگاه کارکنااا درعمااومیخودکارآماادیمقیااا،ساانجیروا خصوصاایات

  19-310هم:دوازدشمارهسو ،دوره،تربیتی گیری اندازه

فااردیباایناعتمااادساانجشوهااامؤلفااهتبیااین( 3331اکباار)ساایدعلیاحماادی،وفریبااادهنااوی،
سو :شمارهسالدو ،،سازمانی رفتار مطالعات فصلنامه اجتماعی( تثمینسازما :)موردمطالعه

10-3  

https://www.mehrnews.com/news
https://www.mehrnews.com/news
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 ،33/1/3331،منطقژه  پژن  هژای کشژور بژه     بنژدی اسژتان   تقسژیم ( 3333روزنامهدنیاایارتصاادی)

.https://donya-e-eqtesad.com 

دانشاجویا میاا درپژوهشایخودکارآمادی( 3331)حار ،مآراازادهرامین،محسنو روشنیا 

،شمارهدو دوره،درسی ریزی برنامه در پژوهشتربیتی علو وشناسیروا ارشدکارشناسی

 309-355دوازدهم:

سیاساای اعتمااادتاااعمااومیاعتماااداز( 3331خانباشاای،محمااد)الساااداتوشاام زاهاادی،

  93-35،دورهپانزدهم،شمارهچهار :مدیریت در ایرانهای پژوهش

اجتمااعیشاناختنظریاهدرآمدیخودکارمفهو ( بررسی3331) رضا،هویدا و عفتسلیمانی

  33-39سو :و،شمارهشصتاجتماعی علوم فصلنامهبندورا 

تعیاین (3333)عشارتبایزمانی،بایوسعید؛کاظمی،ایرکپور،رجایی؛شاورا ،سیدحمیدرضا

هاا دانشاگاهعلمایهیئاتاعضایجمعیوفردیخودکارآمدیاعتماد،میا چندگانهروابط

  33-00شمارهدو :،سالهجدهم،عالی آموزش در ریزی برنامه و پژوهش فصلنامه

نیا،علی؛کاکابرایی،کیوا وفو دوناد،خدیجاهشکری،امید؛طو بی،سعید؛غنایی،زیبا؛تقوایی

مجلژه مطالعژات آمژوزش و    سنجیپرسشانامهباورهاایخودکارآمادی روا ( مطالعه3331)

  05-53دو :،شمارهسو دوره،یادگیری

( بررسیالگویتعاملیخودکارآمدیعماومی،خودکارآمادیاینترنتایو3310عزیزی،شهریار)

  333-331،شمارهچهارده:پیام مدیریتنوعشخصیت 

ماورد،عواملمرتبطباااعتماادباهعاد خیاناتهمسار( 3330عنایت،حلیمهوحاجیا ،بهجت)

شامارهششام،وبیساتسال،شناسی کاربردی جامعه مطالعه:مردا وزنا متثهلشهراصفها 

  13-11چهار :

  رساتهرا :،ارتباطات انسانی (3335)اکبرعلیفرهنگی،

باهتادری تاثثیر (3313)دادوآذربارزین،مهارمقیماا مریم،اسالمی،محمد؛محمد؛فشارکی،

دانشااجویا خودکارآمادیمسائلهبارمبتناییاادگیریبااهماراهساخنرانیوساخنرانیروش

دهام،شاماره،جلادپزشژکی  علوم در آموزش 19-11سالآبادنجفآزاددانشگاهپرستاری

  111-111سو :

https://donya-e-eqtesad.com/
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=131528
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=50922
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ساازمانیبادبینیتعادیلردساازمانیاعتمااد( نقاش3331زاده،فریبرز)رنبری،سیرو،وعرفانی

  315-301دو : هشمار سالششم، ،سازمانی رفتار مطالعات فصلنامهکارکنا  

 نژوین  های اندیشهمعلما  شغلیاستر،بامدار،سازمانیجورابطه (3333)محمدرضاکرامتی،

  313-301چهار :،شمارههشتمدوره،تربیتی

ودبااوریکارکناا واعتماادساازمانیبراساا،مادل( بررسیرابطهباینخ3330کوتی،محمد)

  11-39:11سالهفتم،شماره، مدیران کیفیتنیکال،پال، 

بااکارمحلدردوستیبرمؤثرعوامل( تبیین3331اله؛صفری،علیوتیموری،هادی)کهن،نبی

  33-3:31شماره،پنجمدوره،های دولتی مدیریت سازماننگاری مرد رویکرد

مادلمفهاومیرواباطساازمانی( 3319لگزیا ،محمد؛مرتضوی،ساعیدوکااظمی،سیدحساین)

-11:315،شامار پیژام مژدیریت   باراعتمادوشفافیتوسازوکارهایکنترلیمناسا مبتنی

113  

نقاشبررسی:خشمباخودکارآمدیانواع( رابطه3335مریمویوسفی،فریده)محمدیدهارانی،

،دوازدهامدوره ،شناسژان ایرانژی   تحژولی: روان  شناسژی  رواناجتماعی مسئلهحلایواسطه

  139-09:151شماره

بندیرتبهو شناسایی(3331)حسینعلیبوشهریا ،وصدیقهاصفهانی،طوطیا محمدرضا؛مردانی،

بینبرمؤثرعوامل ساال،سژازمانی  رفتژار  مطالعژات  فصژلنامه مدیرا  وکارکنا اعتمادسازی

  399-3:333شمارهششم،

بارماؤثراجتماعیعواملویافتهتعمیماجتماعی( اعتماد3311پرویز)معیدفر،سعیدوجهانگیری،

:3،شاماره،دورهاولدانشنامه علوم اجتماعی تربیت مدرس ارومیه،شهرموردی:مطالعهآ ،

19-09  

تاثثیراتاعتماادباهمادیرباررفتاار(،3331رضاوصادری،جواد)نژاد،علییمنتظری،محمد؛فتح

،0شامارهسالششم،،سازمانی رفتار مطالعات فصلنامه وعملکردسازمانیشهروندیسازمانی

315-13  

 رهیافات: آ  هایکنندهتعیین و اجتماعی اعتماد( 3311منصوری،محمدکریموردرتی،حسین)

  313-135بیستم: ،سالکاربردی شناسی جامعهمحور جامعه رهیافت یا نهادمحور

http://jip.azad.ac.ir/issue_111175_112486_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+12%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+47%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1395%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+250-237.html
http://jip.azad.ac.ir/issue_111175_112486_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+12%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+47%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1395%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+250-237.html
http://jip.azad.ac.ir/issue_111175_112486_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+12%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+47%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1395%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+250-237.html
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/25231/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%B1-1388-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/25231/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%B1-1388-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1
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 ساال، راهبردومدیریت  کارکنا  بین آ  توسعه و سازمانی اعتماد( 3319میرزایی،محمدامین)

  33-1:51 شماره اول،

سااختاریمعااد تیاابیمدل( 3331)سیدعلیسیادت،والزما نزهتمشفقی،محمدعلی؛نادی،

ازمعلمااا ادراکباااعاااطفیومسااتمرتعهااداعتماااد،سااازمانی،عاادالتابعااادبااینهرابطاا

،دورهآموزشژی  مژدیریت  در نو رهیافتی  اصفها شهرآموزشیمدیرا نقشخودکارآمدی

  33-0:01چهار ،شماره

گیاریارتباطااتبینیابعادخودکارآمدیبراسا،جهتپیش( 3330جوکار،بهرا )نیکنا ،نداو

  15-3:01،دورههفتم،شمارهمطالعات آموزش و یادگیری مجله خانوادگیوساختارکال،

اسماعیل؛شیخهاشمی تعارضساختاریتحلیل (3331)حسا بذرافکن،ونسرینارشدی،شبانی،

،خژانواده  درمژانی  روان و مشژاوره  فصلنامهروانی سالمتوشغلیدیخشنوباخانواده-کار

  303-3:315شمارهاول،سال
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